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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŽATČANY  

Pořadové číslo zasedání: 

26. 
Datum zasedání: 

9. 11. 2016 
Čas zasedání: 

19:00 – 21:00 hod. 
Místo zasedání: 

Obecní úřad 
Stran zápisu: 

1/3 
Přítomni: 

Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Oldřich Tichý, František Poláček, Lukáš Jurečka, Jan Binek, Edita Bílá, 
Alena Damborská, Antonín Sedláček 

 

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin a konstatoval, že je přítomno 7zastupitelů, Jaroslav Osička a Petr Jaša jsou 
omluveni. Lukáš Jurečka a Ondřej Ryba dorazí později. Host: ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany Mgr. Alena Stávková. 

Program jednání: 
1) Zahájení 

2) Rozpočet obce na rok 2017 

3) Kordis- jízdní řád 

4) Různé 

1. ZAHÁJENÍ 
Ověřovatelé navrženi: Antonín Sedláček, Edita Bílá 

Zapisovatel navržena: Jana Rudolecká 

V programu jednání se navrhuje v bodě 4. Různé rozšířit o bod A) až D): 

A) Vodné a stočné na rok 2017 

B) Smlouva o spolupráci k zajištění realizace projektu 

C) Žádost Ing. arch Heleny Jakubcové k realizaci projektu 

D) Zpráva z rozvojového výboru 

 
Usnesení:  

ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a doplnění programu jednání.  

Hlasování:  
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 
Starosta seznámil Finanční výbor obce na jeho zasedání konaném dne 7. 11. 2016 s návrhem rozpočtu obce na rok 
2017. Předsedkyně finančního výboru Edita Bílá seznámila zastupitele se závěry výboru k navrženému rozpočtu. 

Příjmy za rok 2017 jsou v návrhu plánované ve výši 9.801.500 Kč. Výdaje na běžný provoz a údržbu odpovídají plnění 
rozpočtu roku 2016. 

Z investic je plánovaná v Koutě rekonstrukce komunikace (2 700 000 Kč) a výstavba dešťové kanalizace (950 000 Kč), 
rekonstrukce stavidla rybníka (600 000 Kč) a vybudování veřejného osvětlení na Nivě (900 000 Kč), celkem ve výši 
5.150 000 Kč. Z významných oprav plánujeme přeložení chodníku k Újezdu (350 000 Kč), opravu tenisového hřiště 
(800 000 Kč), opravu střechy budovy č. 93 (600 000 Kč), údržbu budovy obecního úřadu (nátěr fasády a vymalování 
150 000 Kč), úpravu skládky (200 000 Kč), úpravu kolem hřiště na pétanque (170 000 Kč) a opravu zálivů 
autobusových zastávek (500 000 Kč), celkem ve výši 2 770 000 Kč.   

Výdaje na školství jsou plánované jako v roce 2016, tj. 1.050.000 Kč, dále se počítá s opravou topení (650 000 Kč) a 
sanací vlhkého zdiva v budově ZŠ (300 000 Kč). 
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Ředitelka ZŠ Žatčany vznesla požadavek na pořízení nové interaktivní tabule do školky ve výši 60.000 Kč (žádná tam 
není) a jednu interaktivní tabuli do školy ve výši 80.000 Kč (2 starší interaktivní tabule ve škole nefungují, jsou 
zastaralé). Tato žádost bude řešena výhledově, ZŠ se pokusí našetřit na tuto investici vlastní prostředky, ZO však s touto 
investicí předběžně souhlasí. 

 

V 19:30 hod. dorazil Lukáš Jurečka.  

 

V 19:35 hod. dorazil Ondřej Ryba.  

 

Celkem jsou plánovány výdaje obce ve výši 16.624 000 Kč. 

Příští rok uhradí obec poslední splátku úvěru na výstavbu kanalizace ve výši 444.000 Kč, v dalším roce bude tvořena 
rezerva na údržbu této kanalizace ve stejné výši. 

Ve financování je tedy plánovaná splátka na kanalizaci ve výši 444 000,- Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji 
pokryje rezerva z minulých let ve výši 7.265.500 Kč.  

Dle rozpočtové skladby je závazným ukazatelem příjmů seskupení položek a závazným ukazatelem výdajů jsou oddíly. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2017. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení:  
ZO pověřuje starostu obce vyvěšením návrhu rozpočtu obce na rok 2017 na úřední desku obce. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

3. KORDIS- JÍZDNÍ ŘÁD 
KORDIS JMK zavedla nadstandartní páteční spoj od vlaku ze Sokolnic linky 65 s odjezdem ve 23:58 hod. Po dohodě 
s obcí bude tato linka projíždět také přes Žatčany, obec na tento spoj bude přispívat částkou 749,- Kč ročně. Tento 
aktualizovaný jízdní řád vstoupí v platnost od 11. 12. 2016. Zastupitelé s linkou souhlasí z důvodu zvýšení dopravní 
obslužnosti pro občany. 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje příspěvek ve výši 749,- Kč na provoz spoje 65 linky 612 s odjezdem v 23.58 hod. ze Sokolnic. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 

4. RŮZNÉ 
A) Vodné a stočné na rok 2017 
VAS, a.s. předložila návrh vodného a stočného na rok 2017. Vodné činí 37,38 Kč/m3 a stočné 43,70 Kč/m3. Cena 
vodného a stočného se proti roku 2016 nemění. 

 
Usnesení:  

ZO schvaluje vodné ve výši37,38 Kč/m3 stočné ve výši 43,70 Kč/m3 na rok 2017 dle předloženého návrhu. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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B) Smlouva o spolupráci k zajištění realizace projektu 
Tato smlouva je součástí smluvního ujednání mezi DSO Mikroregion Hustopečsko a obcemi dotčenými realizací 
projektu „Vyznačení cyklotrasy LVA- Slavkovské bojiště“, tj. Ladná, Podivín, Velké Bílovice, Rakvice, Velké 
Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Brumovice, Klobouky u Brna, Borkovany, Těšany, Moutnice, Nesvačilka, Žatčany, 
Telnice, Sokolnice. Smluvní strany se budou na značení cyklotrasy podílet spolufinancováním dotace.  

 

Usnesení:  
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci k zajištění realizace projektu „Vyznačení cyklotrasy LVA- Slavkovské bojiště“ a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

C) Žádost Ing. arch. Heleny Jakubcové k realizaci projektu 
Ing. arch. Jakubcová v zastoupení manželů Rybových zaslala obci žádost o odsouhlasení varianty umístění novostavby, 
která bude postavena jako řadový dům na místě stávajícího domu č. p. 94 na návsi. Žádala o souhlas s variantou A, v 
níž základní těleso domu bude na úrovni uliční čáry a bude z něj o 50 cm vystupovat vstupní rám. Ve variantě B by na 
úrovni uliční čáry byl vstupní rám a těleso domu by bylo uskočeno dozadu.  

Rozvojový výbor vyhodnotil z hlediska dopadu na vzhled ulice jako vhodnější variantu A. Doporučuje souhlas s 
požadavkem stavebníků.  

 

Usnesení:  
ZO souhlasí s variantou A, tj. umístění novostavby na úrovni uliční čáry s přesahem vstupního rámu o 50 cm.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

D) Zpráva ze zasedání Rozvojového výboru.  
Předseda Rozvojového výboru obce, Ing. Jan Binek, seznámil zastupitele s výsledky jednání RV, které se konalo dne 2. 
11. 2016:  

1) Pokračují přípravy Mapy obce pro nepamětníky, která byla předána bývalému kronikáři panu Sedláčkovi a 
současné kronikářce paní Sedláčkové k vyjádření. Pan Sedláček navrhl několik úprav a zformuloval texty k 
doplnění popisu míst. Po zapracování posledních připomínek bude doladěna podkladová mapa a materiál půjde 
do tisku.  

2) RV se vyjádřil k záměru novostavby manželů Rybových na č. p. 94. 

3) Proběhla aktualizace programu rozvoje obce a příprava podkladů pro rozpočtový výhled. Nově bylo zařazeno i 
několik nových aktivit (oprava střechy bývalého OÚ, oprava obecního úřadu - obnova fasády a vymalování, 
dostavba místní komunikace od sokolovny po novou ulici na Malé Nivě - jde o aktivitu ze zásobníku aktivit, u 
níž bude uspíšena realizace). 

 

Usnesení:  
ZO bere na vědomí zprávu předsedy Rozvojového výboru obce a schvaluje aktualizaci programu rozvoje obce.  

Hlasování:  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14. prosince 2016. 
 

Zapisovatel: Mgr. Jana Rudolecká  ------------------------------------------------ 

Ověřovatelé: Ing. Antonín Sedláček  ------------------------------------------------ 

 Edita Bílá  ------------------------------------------------ 

Starosta: Ing. František Poláček  ------------------------------------------------ 


